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Önemli: Lütfen kullanım talimatlarını iyice okuyup anlamadan makineyi çalıştırmayınız!

 

 

1.  Harici şarj kablosunu 
çıkarın 

 

6. Hortumlarını takın: 
Hortumları makinenin 
merkezine doğru bükün ve 
emici lastik başlığına 
bağlayın 

 

11.  Emme ünitesini başlatın
(ECO düğmesi ile emme 
gücünü %50 
azaltabilirsiniz buna bağlı 
olarak ses de azalacaktır) 

 

16.  Yeşil ışıklar şarj 
seviyesini 
göstermektedir. Eğer 
kırmızı ışık yanarsa 
kullanım için 10dk kaldığı 
anlamına gelmektedir.

 

21.  Filtre eleğini su 
pompasından ayırın ve 
akan su altında 
temizleyin 

 

26.  Emici lastik başlığını 
akan su  ile temizleyin ve 
hava ile temas halinde 
kurumaya bırakın 
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Önemli: Lütfen kullanım talimatlarını iyice okuyup anlamadan makineyi çalıştırmayınız!

  

 2.  Tankı doldurmak için 
sürücü koltuğunu kaldırın

  

merkezine doğru bükün ve 

 7. Fırçayı dikkatlice 
kaldırdığınız fırça 
ünitesinin altına takın

  

Emme ünitesini başlatın 
düğmesi ile emme 

azaltabilirsiniz buna bağlı 
olarak ses de azalacaktır) 

 12.  Düşük hız düğmesine 
basarak sürüş hızını 
yarıya indirebilirsiniz. 
Geri sürüş düğmesi ile 
sürüş yönünü geriye 
çevirebilirsiniz. 

  

kullanım için 10dk kaldığı 
anlamına gelmektedir. 

 17.  Ayak pedalını yavaşça 
aşağı indirin ve yerleri 
temizleyin 

  

pompasından ayırın ve 
 22.   Atık filtresini çıkarın. 

Şamandıra ünitesini (filter 
ve şamadıra) saat yönü 
tersinde çevirerek çıkarın 

  

akan su  ile temizleyin ve 
hava ile temas halinde 

 27.  Makineyi nemli bez ile 
silin 

Önemli: Lütfen kullanım talimatlarını iyice okuyup anlamadan makineyi çalıştırmayınız!

  

Tankı doldurmak için 
sürücü koltuğunu kaldırın 

  3.  Solüsyon tankını temiz su 
ile doldurun 

  

ünitesinin altına takın 

 8.  Anahtarı saat yönünde 
çevirerek makineyi başlatın. 
Fırça düğmesine basarak fırçayı  
ünite ile birleştirin tekrar 
basarak üniteyi kaldırın 

 
 

Düşük hız düğmesine 

yarıya indirebilirsiniz. 
Geri sürüş düğmesi ile 
sürüş yönünü geriye 

 13.  Acil durdurma düğmesine 
kullanarak gerekli 
durumlarda makineyi 
durdurabilirsiniz. (Saat 
yönünde çevirerek  
düğmeyi sıfırlayın) 

  

Ayak pedalını yavaşça 
aşağı indirin ve yerleri 

 18.  Tüm fonksiyonları 
durdurmak için  başlatma 
/ durdurma düğmesine 
basın. Yaptığınız 
ayarlamalar kayıt 
edilecektir. 

  

Atık filtresini çıkarın. 
Şamandıra ünitesini (filter 
ve şamadıra) saat yönü 
tersinde çevirerek çıkarın  

 23. Atık filtresini ve şamadıra 
ünitesini akan su altında 
temizleyin ve hava ile temas 
halinde kurumaya bırakın

  

Makineyi nemli bez ile  28.  Atık filtresini ters çevirin 
ve tank kapağı açık halde 
makineyi bırakın (tank 
kapağı filtre üzerinde)

Önemli: Lütfen kullanım talimatlarını iyice okuyup anlamadan makineyi çalıştırmayınız! 

    

Solüsyon tankını temiz su  4. TASKI IntelliDose(yerleşik 
seyreltme sistemi) kullanın 
veya temizlik ürününü ölçek 
kabına daha sonra da 
solüsyon tankına dökün

  

çevirerek makineyi başlatın. 
düğmesine basarak fırçayı  

ünite ile birleştirin tekrar 
 

 9.  Son ayarları 
etkinleştirmek için 
programı başlatma / 
durdurma düğmesine 
basın 

  

Acil durdurma düğmesine 

durumlarda makineyi 
durdurabilirsiniz. (Saat 

 14.  Korna düğmesine 
basarak etrafı 
varlığınızdan haberdar 
edin 

  

başlatma 
düğmesine 

 19.  Anahtarı saat yönünün 
tersine çevirerek 
makineyi kapatın 

  

Atık filtresini ve şamadıra 
ünitesini akan su altında 

hava ile temas 
halinde kurumaya bırakın 

 24. Fırçaları çıkartıp 
temizleyin, hava ile 
temas halinde kurumaya 
bırakın 

  

tık filtresini ters çevirin 
ve tank kapağı açık halde 

(tank 
kapağı filtre üzerinde) 

 29.  Đki emme hortumunu ve 
emici lastik başlığını 
yerlerine asın. 

  

yerleşik 
kullanın 

veya temizlik ürününü ölçek 
kabına daha sonra da 
solüsyon tankına dökün 

 5.  Vakum başlığını bağlayın
Ceplerini vakum başlığı 
tutacağının ön kısmına 
gelicek şekilde yerleştirin 
ve  tutacağı aşağı itin

  

etkinleştirmek için 
programı başlatma / 
durdurma düğmesine 

 10.  Solüsyon akışını ve fırça 
basıncını kendi 
ihtiyacınıza gore 
ayarlayın 

  

Korna düğmesine 

varlığınızdan haberdar 

 15.  Üstteki kırmızı ışık dolu 
atık tankını alttaki kırmızı 
ışık boş solüsyon tankını 
belirtir. Her iki durumda 
da sonuç olarak makine 
durur. 

  

Anahtarı saat yönünün 

 

 20.  Atık tankını ve 
sonrasında solüsyon 
tankını boşaltın ve ikisini 
de temiz su ile yıkayın

  

temizleyin, hava ile 
temas halinde kurumaya 

 25. Emici lastik başlığını 
çıkartın 

  

Đki emme hortumunu ve 
emici lastik başlığını 

 30. Harici şarj kablosunu 
takın 

Vakum başlığını bağlayın: 
Ceplerini vakum başlığı 
tutacağının ön kısmına 
gelicek şekilde yerleştirin 

tutacağı aşağı itin 

Solüsyon akışını ve fırça 

ihtiyacınıza gore 

Üstteki kırmızı ışık dolu 
atık tankını alttaki kırmızı 
ışık boş solüsyon tankını 

Her iki durumda 
da sonuç olarak makine 

sonrasında solüsyon 
tankını boşaltın ve ikisini 
de temiz su ile yıkayın 

Emici lastik başlığını 

Harici şarj kablosunu 


